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 *تنفيذي ملخص -إلنفاذ حقوق امللكية الفكاية بديلة لتسوية املنازعا  كأداةالرجاااا  اإل

عداد  **ويلمرهال، نيويورك، الولايت املتحدة الأمريكية يف ، رشيكتريفور كوك من اإ

 مقدمة

نفاذ حقوق امللكية  لتسويةبديةل ال  جراااتالإ عن كيفية اس تخدام  تقدم هذه الورقة حملة عامة .2 املنازعات كأداة لإ
 الفكرية.

نفاذ يفات البديةل لتسوية املنازعات دور لإجراال يكون أأنأأن من غري البدهيي   ،لأول وهةل ،بدوي قد و  .1 امللكية  اإ
ماكن تكل. والواقع أأن الفكرية نفاذ أأن اتالإجراا ابإ ذ امللكية الفكرية حقوق تسهم بقدر وافر يف اإ ماكنية تسويةتيح ت يه ؛ اإ  اإ

ن أأو انهتاهجا الأخرى رمسيةال تقليدية أأوال  نفاذالإ حملامك الوطنية أأو نظم ا تس تطيعبطرق ل  ، املنازعات بشأأن امللكية الفكرية ، اإ
أأبرم مبدئيا عىل  أأسايس بغض النظر عن وجود أأي اتفاقامللمئ، وذكل نحو ال ابلرضورة عىل تنهتجها ل فهي   اس تطاعت،

 الأقل.

                                                
*
 .(WIPO/ACE/9/3) الفكريةامللكية حقوق لإنفاذ كأداة املنازعات لتسوية البديةل الإجراااتهذه الورقة يه ملخص تنفيذي للورقة عن  
**
 القانون(، و1020)أأكسفورد يونيفرس يت برسامللكية الفكرية يف الاحتاد الأورويب  قانون(، و1022)الطبعة الثالثة، بلومزبريي  للربااات املس تخدم دليلمؤلف  

 جمال يف ادلويل التحكمي، ليكسيس نيكسس(، و)مع أأليخاندرو جارس يا( 1002)الطبعة الثانية  احليويةالصيدلنية  ابملس تحرضات اخلاصة احليوية والتكنولوجيا
 وليست ابلرضورة أ راا الأمانة أأو ادلول الأعضاا يف الويبو.وحده أ راا املؤلف يه راا املعر  عاها يف هذه الوييقة وال  (. 1020)وولرتز لكوير  الفكرية امللكة
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية )مثل التحكمي تُس تخدم يف  قداليت  جرااات البديةل لتسوية املنازعاتالإ أأنواع  أأول: اإ
 (الطرفنيعىل موافقة  القامئةدارية الإ جرااات غريها من الإ اخلرباا و  قراراتو  والوساطة

 مقدمة أأ(

هذه  وقد يتفاوت تعريف. وجامعةبطريقة واحدة شامةل  لتسوية املنازعات البديةل اتالإجرااتعريف  ل ميكن .3
جرااوهو ، عن طريق التفاوضتسوية الزناع يف الطرفني من مساعدة  اتالإجراا أأي قرار ، أأو ل يشمل، يشملقد  اإ
ىل أأنواع  ،)أأي الوساطة( للزناع املوضوعية لأسسابيتعلق  مس تقل علق ابلأسس اليت تت القرارات املس تقةلمن  متباينةاإ

 نيفلزمة للطر مُ  هذه القرارات املس تقةلوقد تكون )مثل التحكمي أأو قرار اخلرباا(.  منهمعينة  جوانباملوضوعية للزناع أأو 
ولو أأنه قد يكون  ،(يف بعض الأحياناخلرباا  اتقرار  مثل) العديد من قرارات اخلرباا( أأو غري ملزمةو التحكمي مثل قرارات )
قناع  كبري تأأيريلهيا هنا "التقيمي احملايد"( )يُطلق عاليت غري امللزمة  تلقرارال ىل تسوية ؛ ومن مثَّ تيسري الطرفنييف اإ التوصل اإ

أأفراد أأو يتوىل ما وعادة . هاتتخذاليت طبيعة الهيئة حسب أأو  هذه القرارات مدى انتشار حبسب، التفاوض عىل أأساس
دارة معلية اختاذها.أأو  ،ةلهذه القرارات املس تق اختاذالقطاع اخلاص  منمنظامت  هذه أأنواع لكمن  ،أأدانه ، ابلتفصيلويرد. اإ
 .الإجرااات

 التحكمي  (

جراا ملزم يُعرض فيه الزناع ف التحكمي بأأنه:رَّ يُع .4  الزناع. بشأأن هنايئ قرار لختاذ عىل حممك واحد أأو أأكرث اإ

حاةلعىل  قد اتفقا الطرفان كونيأأن أأول جيب  ما يف نزاع التحكمي جيريليك و  .5 ىل  الزناع اإ  التحكمي.اإ

 الطرفني قامئة بني، يف س ياق علقة اعقبل نشو  أأي نز تكل اليت تمت يه  تحكميجوا لل ش يوعا للالطرق أأكرث و  .6
حاةلعىل الطرفني  موافقةعىل أأحد بنوده، عادة،  ينص اتفاق بياهام ينظمهاو  يف  انش ئة مطالبةأأو  خلف انشئ "أأي نزاع أأو اإ

طار  ىل التحكمي.اإ  ه"خبصوصأأو  هبسببأأو التفاق  اإ

ىل التحكمي يه هبا موضوعا ما حييل أأن  للطرفنياليت ميكن  ىخر الطريقة الأ و  .7 يدخل حزي  ايذي الاحتاكيم تفاقالاإ
ليه أ   بند خبلفايذي حيدد )و  ،فور نشو  الزناع التنفيذ حالته. نفا( طبيعة الزناعالتحكمي املشار اإ التفاق يعد و  املزمع اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية،  منظورمن  ،الاحتاكيم لإحاةل من مضن الطرق اليت ميكن انهتاهجا  للهامتم جذابالطريقة الأكرث اإ
ذ لما موضوع  ىل التحكمي؛ اإ نالطرفنيبني  سلفاعلقة قامئة  يشرتط اإ تنص عىل  اميقمي علقة بياهايذي نفسه هو  ه، بل اإ

ىل ا  لتحكمي.اللجوا اإ

، كحد أأدىن، ماهاللتحكمي  جوانب حمددة الرشط، جيب أأن حيدد هذا يليه مالزناع أأ  يس بقالتحكمي  رشطأأاكن سواا و  .8
جرااات التحكميولغة ماكن التحكمي  دير تس   اليت ستتوىل املؤسسةو  ايذي س ُتطبق قواعده معهد التحكميو وعدد احملمكني  اإ

 اختيار احملمك أأو احملمكني. معلية

ىل وبصفة عامة،  .2 فامي  أأيلتسوية املنازعات التجارية،  كوس يةل التقايض ابملقارنة مع فوائد التحكمي نأأ جتدر الإشارة اإ
دوليا مبوجب  القراراتتنفيذ قابلية و الرسية ضامن و  قطعيةبصورة يف املنازعات  والبت  الطرفني واحلياد  ابس تقلل علقتي 

ّ  امل  من الأمور )اتفاقية نيويورك( اتفاقية الاعرتاف بقرارات التحكمي الأجنبية وتنفيذها ىل اليت  هبا س  هنا. تكرارهال حاجة اإ

 قرار اخلرباا ج(

جراا عرَّ يُ  .20 لختاذ  خبري أأو أأكرث عىل الطرفنيبني قامئة  جتاريةمسأأةل تقنية أأو علمية أأو  فيهتُعرض ِف قرار اخلرباا بأأنه: اإ
 عىل خلف ذكل. الطرفانيكون القرار ملزما ما مل يتفق و قرار بشأأهنا. 
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ن و ، ويكون ملزما أأو غري ملزم معوما مسأأةل حمددةبشأأن يصدر  قرار شلكقرار اخلرباا يف هناية العملية  ويتخذ .22 لكن اإ
طار العقد ايذي ينص عىل قرار اخلبري.اكن ملزما   فهو واجب النفاذ معوما يف اإ

 قواعد رصامة تطبيق ويتلىف"قرار اخلرباا أأقل تلكفة وأأكرث رسعة، : التايل عىل النحوعن مزااي قرار اخلرباا  ويُعرب .21
ي  عادة جلسات الاس امتع جُين   هنايئ مما ، وهو قراروالإجرااات باتالإ يناسب بصورة  وهو ما، والطعونب التأأخري واحامتل اإ

)معهد حبوث القلب مس مترة".  الطرفنيبني علقة ال عندما تكونأأو  وضوعملخاصة اجملالت اليت تتطلب معرفة اخلبري اب
 .([1001بيرسون احملدودة ]رشكة احملدودة ضد 

 المنوذجيةائل هذه القرارات. ومن املسمبوجبه تُتخذ تتعلق قرارات اخلرباا معوما مبسأأةل معينة حمددة يف العقد ايذي و  .23
يف  ، مثل الإقدام،الأصولأأحد تقيمي  مسأأةل ،خرىالأ القانون جمالت و  تنطبق عىل امللكية الفكريةو ، اخلرباا قرار يعاجلهااليت 

 للملكيةنس بة الإاتوة مبوجب ترخيص تعديل أأو مبوجب عقد لبيعها  برااات حمفظةتعديل قمية عىل ، حاةل امللكية الفكرية
أأن يتناول أأيضا،  . ومع ذكل ميكن لقرار اخلرباالتفاقا تنفيذعند  تقديرها مل يتسناحامتلت معينة حمددة مبا يعكس  فكريةال

 احملامك. من اختصاصجرت العادة عىل اعتبارها اليت ملسائل مسائل أأخرى للملكية الفكرية مثل االتحكمي،  يفكام هو احلال 

امي اجملالت لس يف جمالت أأخرى غري امللكية الفكرية،  يُنفذُوضع يك قرارات اخلرباا ي يتناول ايذرمغ أأن القانون و  .24
ن لبناااب املتعلقة جمال تُس تخدم عىل نطاق واسع يف ، حتت تسمية أأخرى أأحياان، يف الواقع أأصبحت  اتقرار ال تكل، فاإ

 .عىل ما يبدو دلى امجليعل يلقى اس تحساان  ذكلأأن  ولو، امللكية الفكرية

طار الس ياسة  اليت تُسوى املنازعاتتكل مثل  ،بشأأن أأساما احلقول املنازعاتتسوية  اعتبارميكن ، وعىل هذا .25 يف اإ
برامف . من قرارات اخلرباا انوع ،(UDRP) املوحَّدة بشأأن تسوية منازعات أأساما احلقول  اعمتد حقل معني لُمسجِ  عقد مع باإ

 دةقرار الس ياسة املوح  نفذ يُ و . طواعية لقواعد الس ياسة املوحدة، خيضع مقدم طلب احلصول عىل امس حقل دةالس ياسة املوح  
جراا الس ياسة املوح   ل هيدفواملسجل. بني مقدم الطلب و املربم ذكل العقد  تلقائيا يف س ياق ىل أأ  دةاإ ولية الن حيل حمل اإ

ذا اكن اس تخدام امس حقل ما يشلك  القضائية للمحامك الوطنية يف  ى دعاو  غري أأن  تعداي عىل علمة جتارية ما.حتديد ما اإ
ّ  وحماولت  ابهظة التاكليفالتعدي عىل العلمات التجارية  يف س ياق الطابع ادلويل  ،لحقولساما لبشأأن أأ  أأ اس تخداهما للتظ

نرتنتداللماو  جياد حممكة وطنية تمتثل  معليةصعوبة  تطرح ،ي للإ  ،الزناع حمل  العلمات التجارية  يشمل اختصاصهايف اإ
عدمية ادلعاوى القضائية أأصبحت الغالبية العظمى لتكل يذكل . أأساما احلقولأأو مسجل  عىل امس حقل ومقدم طلب احلصول

اتحة قرارات الس ياسة املوح   معليا مع اجلدوى  ..دةاإ

ملعايري من امعينة جموعات اخلاصة مبقواعد القرارات اخلرباا املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل أأنواع  ومن الأمثةل الأخرى .26
بربامج ترمزي الالكم  ، مثل تكل املرتبطةيف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت تُصادفاليت ربااات الاخرتاع املتعلقة ب

 اخلرباا. اليت تنص عىل قرارو أأو الفيديو 

 التقيمي احملايد د(

وضوع املعندما يكون  أأمهية خاصة ،معينة مسائلبشأأن أ راا غري ملزمة وتقدمي ، لتقيمي احملايد املبكراتيس أأن يك ميكن  .27
رشادا املعنيان الطرفان طلبيعندما و  ،ابلغ التعقيد ىل  املمكنةمجموعة النتاجئ  حول اإ هيئة  أأو حممكةيف حاةل وصول الزناع اإ
 قضائية.

مكتب يوفرها  املشورة اليت خدمةومن أأحسن الأمثةل عىل اس تخدام أأحد أأنواع التقيمي احملايد يف جمال امللكية الفكرية  .28
طار تكل. .اململكة املتحدة للملكية الفكرية أأي يف غضون الأشهر الثلية اليت تيل الامتس ، املذكوركتب امل اخلدمة يقدم  ويف اإ

صلحيهتا، ل معينةوبشأأن جوانب  يف اململكة املتحدة السارية عىل الربااات غري ملزمة بشأأن التعديأ راا  ،منه مشورةخشص 
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الطعن  الاس تئثارية همتراخيص حلاميل أأو   الرباااتاليكمل ميكنو  .يف هذا اخلصوص صادرة عن هجات أأخرى مع ملحظات 
 يف ظروف معينة. تكل ال راا يف

 الوساطة ه(

جراا غري رمس  الوساطة تُعرَّف .22 ىل تسوية عىلالطرفني ساعدة مب وس يط حمايد فيه  يقوم بأأهنا اإ ميكن و . لزناعل التوصل اإ
ن الوساطة. ومع ذكل، زناعات املتعلقة ابمللكية الفكريةالكبرية يف تسوية  فائدةب تعودللوساطة أأن  ل تثري مسائل قانونية  فاإ

 .اأأساس موهجةمفاوضات  وابعتبارها، فهيا الإجرااات املس تخدمة تباينمرونهتا و بسبب و  اإجامل  طابع التوافقللنظرا ، خاصة

نفاذ حقوق امللكية الفكرية لتسوية املنازعات البديةل اتالأطر القانونية والتنظميية للإجراااثنيا:   يف س ياق اإ

 مقدمة (أأ 

 .تقدماكرث الأ  لتسوية املنازعات البديةل اتللإجرااالأطر القانونية والتنظميية فيه  تكونهو اجملال ايذي جمال التحكمي  .10

 امللكية الفكرية جمال عىلطبق كام تن  مسأأةل القانون الواجب التطبيق والولية القضائية  (

ذات تأأيري حميل )أأو  معوماومن مثَّ فهي   .أأحياان(الإقلميية و ) القوانني الوطنيةمبوجب حقوق امللكية الفكرية  تنشأأ  .12
قلمي ( فقط امللكية  لك ماها قواننيو  ،خمتلفةيف ولايت قضائية  متوازيةبصورة يف العادة  حقوق امللكية الفكريةوتوجد . اإ

نفاذ هذه  من خللهاميكن واليت  اصة بهاخلفكرية اللكية امل وماكتب وطنية ال امكاحملوللك ماها  به اخلاصةاملوضوعية الفكرية  اإ
 احلقوق أأو الطعن فهيا.

 اليت تسوية العدد املزتايد من املنازعاتيف  تمكنمن املنظور الإجرايئ  عواقب هامةلطابع الإقلمي  للملكية الفكرية لو  .11
ختضع و  يف ولايت قضائية متعددة توجد للملكية الفكرية متوازيةقوق حب الرضورة،مك ، حبتتعلق و ادولي ابتت تكتيس بعدا

ىل  ويُعزى ذكل واسعة من القوانني اخملتلفة. لطائفة  هذه املنازعات تسويةأأنظمة احملامك الوطنية عىل  عدم قدرةاإىل حد كبري اإ
ىلابلنظر ، عىل أأسس دولية ىل  ،الطابع الإقلمي  لهذه احلقوق اإ جحاممما يؤدي اإ  .الإدلا برأأهيا فهياعن احملامك  تكل اإ

ن. والفكريةل ميثل عائقا أأمام التحكمي ادلويل يف جمال امللكية  ذكلن أأ بيد  .13 التحكمي ادلويل يف جمال امللكية  ابلفعل، فاإ
يف التحكمي ادلويل،  ، كام جرت العادةفقط وماكن التحكمي نفسه قوانني اتفاق التحكمييف  النظرعىل  ينطوي عادةل  الفكرية
 أأي ،القانون أأو القوانني اليت مبوجهبا يتقرر موضوع الزناع أأي، القانون الواجب التطبيق عىل موضوع الزناع يفأأيضا النظر بل 

 ته.و/أأو صلحي حق امللكية الفكرية املتنازع عليه التعدي عىل 

ماكنية ج( نفاذ  اإ  دولياقرارات التحكمي اإ

الإجراا هو  ن التحكمي، ميكن القول اإ لإجرااات البديةل لتسوية املنازعاتا ما نوقش من خمتلف أأشاكلبني من  .14
طار تنظمي  دويل ، ويسمح يد الوح  نفاذ ايذي هل اإ ل توجد اتفاقية  ذكلمن  حمليا. وعىل النقيض قرارات التحكمي الأجنبيةابإ

نفاذ قرارات دولية تسمح   حمليا. حممكة أأجنبيةابإ

ل أأنه . نفذ طواعيةن معظم قرارات التحكمي تُ أأ  ركز الويبو للتحكمي والوساطةالعملية ملتجربة ال  وتبني   .15 يف حاةل  ،جيباإ
نفاذ ىل  نسعيااليت ي يف البدلان  عىل احملامك الوطنية الطرفان يعمتدالقرارات، أأن  رضورة اإ نفاذاإ أأن . وميكن فهيا قرار التحكمي اإ

نفاذ قرارات التحكمي  أأرس تهايذي  ادلويل املوحدالقانوين الإطار  عىل الطرفان يعمتد ذا، الأجنبيةاتفاقية نيويورك لإ  اكنت اإ
نفاذاملعنية قرارات القرارات  لهياحملمكة اليت يُطلب ا تس تطيعول  .ادلوةل اليت جرى فهيا التحكمي غرييف دوةل  هايُلمتس اإ نفاذ  اإ اإ

ابلقرار  الأسس املوضوعية للقرار، بل ميكاها فقط رفض الاعرتاف ،يف الغالب تفحص،ن أأ قرار حتكمي معل ابتفاقية نيويورك 
نفاذهرفض و  ىل  اإ  من التفاقية. 5يف املادة  احملددة أأكرث من الأس با  التالية أأوسبب استنادا اإ
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 حكميكية الفكرية للتالوطنية بشأأن قابلية املل  وهجات النظر د(

العلقة بني امللكية الفكرية والتحكمي.  عنيشا أأي عظم الولايت القضائية الوطنية مل قوانني امللكية الفكرية مل يرد يف .16
قلميية  ويقر   القوانني الوطنية أأو الإقلميية عىل وجه التحديد ابلتحكمي.عدد قليل من  ويقر   عدد قليل من القوانني الوطنية أأو الإ

املتعلقة ابلربااات  املنازعاتابلتحكمي يف جمال امللكية الفكرية؛ وعىل هذا تعرتف الولايت املتحدة الأمريكية بأأن حتديدا 
ن اكن أأثر  وحدة املمكة احملالتفاق بشأأن  يقر   ،يف الاحتاد الأورويبو. فقط ه يقترص عىل الطرفنيالأمريكية قابةل للتحكمي، واإ

نشاا مركز للوساطة والتحكمي ابإ أأيضا  للربااات ماكنية تسوية الزناعات بشأأن الربااات عن طريق التحكمي، حيث ينص عىل اإ
املتعلقة ابلربااات اليت تقع يف نطاق هذا التفاق". يف جمال الربااات "لتقدمي تسهيلت للوساطة والتحكمي يف املنازعات 

ىل أأبعد من ذكل،  ويذهب القانون رصاحة  منا يقر  اإ و حفسب ل ينص رصاحة عىل التحكمي يف جمال الربااات هو ف البلجييك اإ
ن أأيضا بأأن أأثره ميكن أأن يرسي عىل امجليع.  ج ليشمل نطاق هذا الاه بتوس يعه يتجاوز ذكل احلدالقانون السويرسي بل اإ

 حقوق امللكية الفكرية معوما.

طار التحكمي يف جمال امللكية الفكرية يه قابلية بني  أأاثرت اجلدلاملسأأةل اليت و  .17 العديد من املعلقني القانونيني يف اإ
ماكنية اإخضاع منازعات امللكية الفكرية للتحكمي بصورة  عنبعض املؤلفني  تساالامللكية الفكرية للتحكمي، فقد  . ملمئةمدى اإ

ن تعذ   خضاع حق امللكية الفكرية ايذي هو موضوع التحكمي لقرار التحكمي بصورة مناس بة ويكتيس هذا الأمر أأمهية لأنه اإ ر اإ
نفاذ ذكل القرار  امللكية ويرى هؤلا املؤلفون أأن هذه املسأأةل مصدر اإشاكل بصفة خاصة عندما تكون حقوق. فل ميكن اإ

 من احلقحاةل  متث ل فعلابلتايل و ؛مسجةل من جانب أأو دلى مكتب وطين للملكية الفكرية الفكرية، كام يف حاةل الربااات،
فامي عدا  ،قوق امللكية الفكريةاملتعلقة حبقرارات التحكمي  اعتبارمع أأنه قد يكون من الصحيح متاما . و ي املمنوححتاكر الا

ينبغ  أأن يؤثر بأأي شلك ول  العامل بأأرسهعىل صعيد امجليع يشمل أأثرذات  ، قراراتات قليةل يف بلجياك وسويرسااس تثناا
 طريف الزناع.من الأشاكل عىل ما ينجم عاها من أأثر عىل 

لملكية الفكرية ل حق أأي صحة ونطاق املتعلق ب قرار التحكميبني  رصاحة ابلمتيزيالقانون الأمرييك  يقر  كام لوحظ أ نفا، و  .18
دراج و . لقرار عىل الاكفةاهذا ل أأثر  عدم وجود أأيبني و ايذي يقترص أأثره عىل طريف الزناع  عىل حنو  الرصحيهذا البيان ميكن اإ

ىل  ابلنظروطنية أأخرى  قواننييف  مفيد ليه قةل عدم اس تعداد تكل البدلاناإ ىل ما ذهبت اإ ت من البدلان اليت أأقر   لذلها  اإ
درجة ، همام اكنت تتعلق بقابلية التحكمي أأي شواغل هنائيا ديبد  أأن بذكل ومن شأأن لقرارات التحكمي.  الشمويلابلتأأيري 
 .وجاههتا

نفاذ حقوق امللكية الفكريةكأ الإجرااات البديةل لتسوية املنازعات  وأأوجه قصوراثلثا: فوائد   داة لإ

 مقدمة أأ(

 الوحيد ز هذا اجلزا عىل التحكمي؛ ذكل أأن التحكمي هو ايذي يقدم املقارنة الأنسب مع التقايض، كام أأنه الشلكيرك   .12
بني أأشاكل الإجرااات اليت من الوحيد الشلك نه لأ لإجرااات البديةل ايذي يسمح بعقد هذه املقارنة؛ ا خمتلف أأشاكلمن بني 

نفاذ يف أأي نوع من املنازعات اليت تنشب بني طرفني نوقشت يف هذه الورقة  .ايذي يُسفر عن قرارات واجبة الإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وأأوجه قصورفوائد   (  التحكمي كأداة لإ

ىل أأن معوماجتدر الإشارة  .30 فامي يتعلق ، أأي التجارية املنازعاتحلل  كوس يةلالتحكمي ابملقارنة مع التقايض  ئدافو  اإ
ّ  هب ،دوليا القراراتتنفيذ قابلية الرسية و ضامن بصورة قطعية و  الطرفني واحلياد والبت   س تقللاب  .هبا متاما امن الأمور املس

ىل مفهوم يُ ميكن أأن  مع التقايضابلتحكمي ابملقارنة  ةرتبطامل الفوائدمن  اهناك عددبيد أأن   وهو مفهومالطرفني  اس تقللعزى اإ
 .مبجال امللكية الفكرية خاص
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اتحتهأأمهية خاصة فامي يتعلق ابمللكية الفكرية  تكتيسالتحكمي اليت  فوائد ومن .32 ماكنية اللطرفني  اإ هيئة  تشكيةلختيار اإ
مبامرسني متخصصني يف جمال  الفكرية الاس تعانةلزناع. وقد يعين هذا يف س ياق امللكية ل احملددة لحتياجاتل املناس بةالتحكمي 

اتحته، و  ؛قانون امللكية الفكريةيف الصةل  يذ راية ابجملالذوي ادل منامللكية الفكرية  ماكنية  ،الرباااتجمال  يفاإ  اختياراإ
 الناحية العلمية. أأومن الناحية التقنية  ممن دلهيم املؤهلت املناس بة ضائيةهيئة ق أأعضاا

ىل اجوا مثة مزية أأخرى للو  .31 الإجراا  تكييفن الطرفني من يه أأنه ميك ِ و ،املتعلقة ابمللكية الفكرية املنازعاتتحكمي يف ل اإ
 .احتياجاهتاممبا يليب  تكون متاحةاليت قد  التعويضاتوطبيعة  املُعمتد

اتحته يهو يف الزناعات املتعلقة ابمللكية الفكرية، للتحكمي أأمه فائدة ،عىل املدى البعيد ،تكون قدأأخرى  ومثة فائدة .33  اإ
ماكنية جراا من خللمتعددة  ضائيةقولايت ل الشامةلتسوية املنازعات  اإ ىل أأن. واحد اإ حقوق امللكية امزتاج  وجتدر الإشارة اإ
الزناع يف  احنصار عىل الصعيد ادلويل يعين أأن حركة التجارة وانتشار التكنولوجيازتايد بالطابع الوطين والإقلمي   ذاتالفكرية 

موضوع  بشأأنمنازعات امللكية الفكرية عدد  تزايد يه لنتيجةا و. جداأأصبح أأمرا اندرا بدل واحد  يفجمال امللكية الفكرية 
ن اكنت ،مزتايدعىل حنو ختضع للتنس يق مبوجب قوانني واجبة التطبيق  فهيا والبت  ، ه نفس التعدي املزعوم اختلفا  تبدي واإ

جراااهتتباين ت أأمام حمامك خمتلفة  ،طفيفا ىل ابلإ و .بشلك متواز حتدث هذه املنازعاتكثريا ما و . اكبري  ا تباينااإ  الزتايدضافة اإ
عدد تكل الإجرااات، زايدة مطردة يف تلكفة  تزايدتُسجل، مع  املتوازيةجرااات تعدد الإ ب واحض يف التاكليف املرتبطة ال
دارهتاصعوبة و  ذ  اإ يف ولية قضائية معينة مع املواقف  بشأأن نزاع مارض املواقف املتخذة امن الرضوري ضامن أأل تتع؛ اإ

 يف ولية أأخرى.بشأأنه املتخذة 

بداا رأأهياحتجم احملامك الوطنية معوما عن و  .34 بداا وتبدي ممانعة أأكرب يفيف التعدي عىل حقوق ملكية أأجنبية،  اإ رأأي يف  اإ
جراايف  ،يسمح للطرفنيايذي التحكمي ، بعكس احلقوق تكلحصة   امللكية حصة حقوقبتحديد التعدي ومدى  ،واحد اإ

حق لك  نأأ رمغ و يشمل الاكفة. ول  قرار يقترص أأثره عىل الطرفنيمما يُسفر عن  ،خمتلفة املتعددة يف بدلان  املتوازيةالفكرية 
طار يف توازيةامل فكرية اللكية امل  يتعلق حبقوق حتكمي س ياق أأييف  ،شلك  يُ  املتوازيةحقوق امللكية الفكرية من  ولايت  اإ

ن هام رغبا يف ذكل، قانوانأأن حيددا الزناعطريف ل فاإن ، واجب التطبيق ةمتباين لقوانني اموضوع ،فةخمتلقضائية   اواحد ، اإ
 ع دَّ يُ لك بدل يف ا لقوانني خمتلفة واجبة التطبيق فيه وفق ترك الزناع لُيبت   ،يذكل ، كبديلامميكاهالزناع. و  عىلواجب التطبيق 

 أأي حممكة وطنية، قد حديت ابلفعل أأن تتولهايبدو من الصعب اليت  الإجراااتهذه و أأن التعدي حمل الزناع حدث فيه. 
 أأمام حممكني.

ايذي  للتحكمي التوافق  طابعال عنها أأمه  نجمي ، حكمي يف جمال امللكية الفكريةلتتشو  ا أأوجه قصورمثة  ومع ذكل .35
أأفعال التعدي املتعمدة يتعلق ب مااومن الأمثةل عىل ذكل  .التحكمي معليةبعض القيود عىل مدى ملامة  ،ةلل حما ،يفرض

نحمامك القانون املدين وحمامك القانون اجلنايئ والتدابري احلدودية.  ابملقارنة مع واملقصودة اليقني ايذي حييط بوضع عدم  بل اإ
طار اتفاقية نيويورك واختلف س بل معاجلهتا يف القرارات املؤقتة  أأقل  يكون  رمبايعين أأن التحكمي قد البدلان خمتلف يف اإ

 .مؤقتة تعويضات طلبات منح تشملاليت من املرحج أأن  ،مللكية الفكريةاملتعلقة اب املنازعات فامي خيصالتقايض  ملامة من
 .هذه املسأأةل ل تقترص عىل امللكية الفكريةبيد أأن 

نفاذ حقوق امللكية الفكريةلرابعا: الاس تخدام احلايل   لإجرااات البديةل لتسوية املنازعات لإ

 غري التعاقدية املنازعاتيف املنازعات التعاقدية و)مبدئيا(  يالتعد دعاوى أأ(

لتعدي عىل حق اباملتعلقة  املنازعاتيف س ياق  ،التحكمي لس امي ،ميكن اس تخدام الإجرااات البديةل لتسوية املنازعات .36
جراا تقيمي  ،يف لك من املنازعات التعاقدية و غري التعاقدية ،. ويشمل ذكلمن عدمهمن حقوق امللكية الفكرية   مبوجباإ

 حقوق امللكيةحق أأو اية محلنطاق ك القوانني اليت اختارها الطرفان  القانون أأو مبوجبني الواجبة التطبيق، أأو القانون أأو القوان
 ، ليشملغري التعاقدية اليت يه موضوع اتفاق احتاكيم املنازعاتس ياق  لس امي يف ،التحكمياملتنازع علهيا. وقد ميتد  الفكرية
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أأي دفاعات حمددة مبوجب فضل عن املتنازع علهيا بني الطرفني،  الفكرية أأو حقوق امللكية مسائل تتعلق بصلحية حق
 الواجبة التطبيق.املعنية القوانني  أأوالقانون 

ىل و  .37 فل ميكن  ،عادةيف الهبا التحكمي معليات  واتسام ، يف مجيع احلالت تقريبا رسيةابل  ةمعليات الوساطاتسام نظرا اإ
ىل التحكمي يف  معوما العمليات تكلمن  مس متدة تقدمي أأمثةل ل ابلقدر ايذي قد يشار به اإ جرااات ال اإ جراا من اإ  .تقايضاإ

امللكية  وماكتبالإجرااات البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة ابملؤسسات العامة )احملامك  الوساطة وغريها من  (
 (غريهاالفكرية و 

الإجرااات البديةل  املشاركة يف رةبصورة غري مرب  يرفضون من  عقوابت التاكليف القانونية ضد  بعض احملامك  تطبق .38
مثل مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ومكتب  ،العديد من احملامك وماكتب امللكية الفكرية وهناك. لتسوية املنازعات

 خدمات الوساطة.تقدمي  نفسهااليت تتوىل ب ، السوق ادلاخليةيف لتنس يق ل الأورويب الاحتاد 

 الإجرااات البديةل لتسوية املنازعاتس تخدام اب دتعه حالت ال الوساطة و  ج(

 .أأيضاهذه اخلدمات الأخرى والأفراد العديد من الهيئات  يقدم ،أأن معظم معاهد التحكمي تقدم خدمات الوساطة مع .32
الصناعية تقدم أأيضا  ، لكن العديد من الهيئاتعىل املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكريةل تقترص  الوساطة خدماتأأن  الغالبو 

 عىلالعديد من الرشاكت الصناعية الكربى  كام وافق. امللكية الفكريةيف جمال معينة عىل املنازعات  تطبيقاتلها  خدمات
ىل  دالتعه   .الإجرااات البديةل لتسوية املنازعاتابللجوا اإ

نفاذ عرب الإنرتنت( مبا فهيااتية التنظمي )ايذليات ال   د(  أأدوات الإ

 توفرهاتسهيلت اس تخدام  ،امللكية الفكريةعىل حقوق  تنطوي عىل تعد   قد، اليت فعالاس تلزام بعض الأ  ابلنظر اإىل .40
دارة أأسواق القامئني عىلأأساما احلقول أأو  مثل مسجيل ،أأطراف اثلثة قد تفرض الرشوط التعاقدية ف، مادية أأو الكرتونية اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية.مبا ي  التسهيلت كلتعىل مس تخديم  بديةل لتسوية املنازعات أأنظمة  يرس اإ

تسخريها و  ؛مبنصات الإنرتنت مثل الأسواق الإلكرتونية املتعلقة لإجرااات البديةل لتسوية املنازعاتا تطبيق وميكن .42
 املتعلقةلفكرية امللكية امنازعات يف  لإجراااتا تكل كام ميكن اس تخدام .الإنرتنتيف جمال  اليت تنشأأ تسوية املنازعات ابلتايل ل 

طار  اكس تخداهما مثل، مبنصات الإنرتنت هناا اخلدمةجرااات الإ يف اإ  .(NTA) املتعلقة ابلإخطار واإ

 مات أأخرىاس تخدا ه(

نفاذ حقوق امللكيةيف  لإجرااات البديةل لتسوية املنازعاتا عىل اس تخدام ةأأمثةل أأخرى عديد توجد .41 )مثل املعارض  اإ
س تخدام قرارات اخلرباا ا الرسيعة التطورمن اجملالت الأخرى و وتنظمي الأساما التجارية، وغريها(.  التجارية ذاتية التنظمي

 .الأساس ية املعياريةالربااات و وضع املعايري املعنية بنظامت امل تسوية املنازعات يف س ياق والتحكمي يف 

أ لية  لتوفريحيث تُس تخدم ، الأساس يةاملعيارية أأحصا  الربااات س ياق مجموعات قرارات اخلرباا يف  وميكن تطبيق .43
ذا اكنت الرباا حتدد ىل  اتما اإ حدى تكلاليت تُقدم اإ ابلفعل فامي خيص املعيار  أأساس ية من جانب أأعضاا اجملموعةاجملموعات  اإ
 املعين.

كوس يةل بصورة مزتايدة  ويُعزتم اس تخدامه ،والتصالتالتحكمي أأيضا يف قطاع تكنولوجيا املعلومات تطبيق  وميكن .44
 الأساس ية.املعيارية للربااات المتيزيية  ]املنصفة[ واملعقوةل وغريات الإاتو  تاملتعلقة بتحديد معدل املنازعات لتسوية

 قة[ي]هناية الوي 


